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RAPPORT FRÅN KICK-OFF PÅ KOSTA BODA ART HOTEL 
 

Länsbygderådet EU projekt LISA i Leader Småland Sydost startade med en Kick-off på Kosta Boda Art 
Hotel den 24 september. Efter en kort guidad tur på nya spännande designhotellet på den småländska 
landsbygden öppnade Albert Karlsson, LBR Kronobergs ordförande, mötet. 
Jan Johansson, kvällens inspiratör från Vetlanda, berättade med entusiasm om småskalig 
landsbygdsutveckling från Jönköpings län: 
* Ungdomsboende på landsbygden 
* Samordnade servicelösningar 
* Företagarnätverk och givande samarbeten som genererar mer jobb 
 

Efter förtäring och mingel fortsatte kvällen med workshop. Ett 40-tal deltagare från de 68 föreningarna i 
Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge bidrog med god stämning och bra dialog. 
Kvällens tema, varför det är viktigt att ta fram en Lokal Utvecklingsplan (LUP) i varje tätort/by, hur man 
går tillväga samt vad projekt LISA kan hjälpa till med diskuterades livligt. 
 

Kontaktpersoner utsågs i varje kommun och möten är inbokade se nedan: 
OBS! Att program skickas ut i början av 2010 till respektive möte. 
Lessebo: Agneta Örnberg, Tfn: 0478-403 90 Mobil: 070-844 03 92 
E-post: ornbergs@telia.com 
Arbete har påbörjats i Hovmantorp, där sexton föreningar gått samman och bildat en föreningsallians med 
namnet Attraktiva Hovmantorp, som arbetar med en lokal utvecklingsplan. Syftet är att genom olika 
utvecklingsprojekt göra Hovmantorp till en plats, där det är ännu mer attraktivt att leva och bo – ett arbete 
som kan påverka viljan till flytta dit. Intresserade föreningar, som vill arbeta på ett liknande sätt på andra 
orter i Lessebo kommun, är välkomna att ta kontakt med Agneta för hjälp med information. 
 

Tingsryd: Bodil Nilsson, Mobil: 070-633 51 85 
E-post: yttra.k@telia.com 
Tingsryd: Niclas Göstasson, Mobil: 070-580 87 22 
E-post: niclas.gostasson@tingsryd.se 
Möte är inbokat till måndagen den 18/1 kl.18.30 
 

Uppvidinge: Emma Hagel, Tfn: 0481-633 63 Mobil: 0730-47 36 83 
E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com 
Uppvidinge möten:   
Älghult 11/1 kl. 18.00, Lenhovda  18/1 kl. 18.00, Åseda 25/1 kl. 18.00,  
Norrhult 1/2 kl. 18.00  

Albert Karlsson, Bodil Nilsson, Jan Johansson och Emma Hagel 

 

God Jul & Gott Nytt 
Landsbygdsår! 



LÖNSAMT ELAVTAL 
Hela Sverige ska leva har slutit ett ramavtal med Kraft & Kultur som är en leverantör av el från 
enbart förnyelsebara energikällor, det vill säga vind och vatten. Inget kol, ingen olja, ingen 
kärnkraft. Företaget handlar bara med produkter som främjar en hållbar samhällsutveckling. Avtalet 
innebär också att man förutom ett lågt elpris inte får någon årsavgift. 
Ramavtalet med Kraft & Kultur har prövats av Värmlands länsbygderåd under två år med mycket 
gott resultat. I korthet innebär avtalet att länsbygderådens medlemmar får köpa energikällor till ett 
mycket lågt pris utan administrativa avgifter. För varje kWh som en medlem förbrukar som kund 
hos Kraft & Kultur, betalar företaget 0,15 öre till den enskilda medlemmens länsbygderåd. 
Dessutom går ytterligare 0,15 öre per förbrukad kWh till hela Sverige ska leva. Som elkund hos 
Kraft & Kultur stöttar du alltså både ditt länsbygderåd och Hela Sverige ska leva! Förutom att du 
får ett mycket konkurrenskraftigt elpris så vet du att din elförbrukning ger minimal klimatpåverkan! 
Ramavtalet gäller både hushåll och företag/ organisationer. Intresserad? 
 

Så här gör du 
- Ta fram din senaste elräkning 
- Kontrollera vilken typ av avtal du har. Är du bunden till ditt gamla elbolag får du vänta tills 

avtalet löpt ut innan du kan bli kund hos Kraft & Kultur. 
- Om du har dator uppkopplad till Internet går du in på en hemsida med följande adress 

www.kraftkultur.com/landsbygdsel 
- Välj vilken typ av avtal du vill ha; t ex fast i tre år eller helt rörligt pris som följer upp och 

nergången på elbörsen. 
- Den person som räkningen är adresserad till är den som ska fylla i sina personuppgifter. 
- För av den avtalade ersättningen ska komma ditt länsbygderåd tillgodo, så väljer du ditt 

länsbygderåd från rullistan. Klicka på den lilla pilen till höger i rutan som heter Länsbygde-
råd så kommer alla 24 alternativen upp. Klicka på Länsbygderådet Kronoberg. 

- Fyll i formuläret på hemsidan. Alla uppgifter du behöver finns på din senaste elräkning, t ex 
det 18 siffror långa anläggningsnumret och beräknad årsförbrukning. 

- Anläggningsadress avser den fastighet du vill ha elleverans till. Fakturaadress dit elräk-
ningen ska skickas. 

- Bekräfta avtalet genom att klicka i rutan där du bekräftar att du läst villkoren. Sist klickar du 
på knappen som det står ”beställ” på, allra längst ner i avtalet. 

- Saknar du Internet eller behöver hjälp med att teckna avtal, så ringer du 08-20 51 00 och ber 
att få tala med någon av Kraft & Kulturs elsäljare. De hjälper dig gärna! 

- Under tiden leverantörsbytet sker kommer du alltid att ha el, även om administrationen kring 
leverantörsbytet kan dröja en dryg månad. 

- Nätavgiften betalas till det företag som äger elnätet och det priset blir inte högre för att du 
byter elleverantör. 

- Någon månad innan avtalet med Kraft & Kultur går ut, skickar vi ett förlängningsavtal till 
dig. Då får du göra ett aktivt val av avtalsform som du skickar in till Kraft & Kultur. 6 
gånger per år får man ett kund och prenumerantmagasin. Går ut tillsammans med 
elräkningen till alla hushållskunder. 

 
 

 

FÖRENINGSUTBILDNING 
Finns det intresse för att dra igång ordförande, sekreterar och kassörsutbildning? Och kanske lite 
andra bitar i föreningskunskap?  Kontakta Emma på kansliet vid intresse!

VALBEREDNINGENS RUTA 
Så var det då dags att börja valberedningens arbete! Nu kan ni ta chansen att föreslå namn till oss i 
valberedningen som ni tycker skulle passa att sitta med som representant för just din kommun i 
Länsbygderådet Kronobergs styrelse. Se till att föreslå så undersöker vi saken vidare. 
Gärna senast den 31/1 vill vi ha in förslagen. OBS! Ni får lämna namnen anonymt om ni önskar! 
Lars-Erik Karlsson (sammankallande), Södra Ljunga,  
0372-161 02, 070-542 76 02,  lars-erik.karlsson@g.lrf.se 
Pia Granstedt Söderling, Älmeboda 0477-603 55, 070-216 77 90,  pia@ekoreklam.se 



 BREDBAND TILL LANDSBYGDEN 
Kronobergs läns Landshövding, Kristina Alsér, 
bjöd in till möte för att diskutera ”Bredband till 
Kronobergs Landsbygd”. Hela Sverige ska leva/ 
Kronoberg, samtliga kommuner i länet, Post och 
Telestyrelsen (PTS), E.on, LRF, Leader Småland 
Sydost, Leader Linné, Regionförbundet S:a Små-
land, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Landstinget, 
Lantmäteriet, Teracom, m fl deltog. Ett spännande 
möte, där det konstaterades att bredband via fiber 
är det slutgiltiga målet. Byanät är på gång i de 
flesta kommunerna och det behövs en samordning, 
något som Länsstyrelsen och/eller Regionförbundet 
skulle kunna utgöra. Ett uppföljningsmöte på detta 
strategiska samtal kommer att ske i april. Mötet 
avslutades med en mingelbuffé. Ett referat från 
mötet, nertecknat av Johan Karlson på Läns-
styrelsen, finns att läsa på vår hemsida: 
www.helasverige.se/kronoberg 
 

UPPVIDINGE KOMMUN 
Uppvidinge kommuns centeravdelning i Åseda, 
bjöd in oss i HSSL Kronoberg för att ge oss en 
chans att presentera vår verksamhet samt diskutera 
våra nuvarande aktiviteter. Ett mycket hedrande 
möte och fint mottagande, som gav ett stort hopp 
och fint förtroende på att Uppvidinge kommun och 
även Åseda Centeravdelning ihop med HSSL 
/Kronoberg kommer att hitta utmärkta samarbets-
vägar. Åke Carlsson var också inbjuden för att 
presentera sig i sin kommande roll som Uppvidinge 
kommuns nya kommunalråd. 
Att presentera och också representera HSSL/ 
Kronoberg en fredagskväll kl. 19.00 är sanslöst 
spännande och intressant då man träffar människor 
som är intresserade. Våra Lokala Utvecklings 
Planer ser centerfolket fram emot att få vara 
delaktiga i. Vi önskar att översiktplanerna som är 
på gång ska synkas ihop med föreningarnas LUP. 
Detta ser ut att ligga bra till. Att hitta 
samarbetsvägar när det gäller vindkraftverken 
bland annat. Tiden går fort när man har roligt som 
sagt och det gjorde således detta möte. Vi från 
HSSL/Kronoberg, hoppas att vi blir inbjudna till 
fler kommuner. Vi strävar efter att ha ett gott 
samarbete hela tiden Detta för att föreningarna ska 
ha bättre samarbete i respektive kommun. 

Vid pennan Emma Hagel 
ersättare i HSSL, LBR Kronoberg Styrelse 
 

VERKSAMHETSPLAN 
Nu är det snart dags att skriva en ny verksamhets-
plan. Är det något speciellt DU känner att vi bör 
arbeta med? Hör av dig till vårt kansli. 

NY HEMSIDA 
Vår NYA hemsida är nu sjösatt. Nu ska Bygde-
banken fungera. Där kan ni i föreningarna själva 
komplettera era uppgifter såsom rätt kontaktperson, 
er förenings hemsida och vad ni sysslar med. Ju 
mer ni fyller i, ju enklare blir det för andra att hitta 
JUST ER förening. Passa på att marknadsföra er 
förening alltså. Observera att önskar ni hjälp med 
att fylla i era uppgifter så kontakta då vårt kansli så 
hjälper vi gärna till. 
Inom kort kommer HSSL från riksnivå att sända ut 
information, om hur man går tillväga med att 
uppdatera sina kontaktuppgifter på Bygdebanken. 
Varje medlemsförening får ett nytt lösenord av 
dem. Får man inget ska man kontakta kansli-Emma  
 

WEBBFRÅGAN 
Upplever Du att frågeställningar är riktad mer till 
stadsbor än oss landsbygdsbor när de ringer från  
t. ex. Statistiska Centralbyrån (SCB) eller liknande 
som gör undersökningar?  
Denna fråga ligger på vår webb just NU! 
Gå gärna in och klicka på Ja eller Nej 
 

BYAVIND III 
Länsbygderådet hjälpte till att arrangera Byavind 
III i Kosta den 15-16 oktober. Ett mycket intressant 
möte angående vår vindkraft. Vi önskar ta del av 
alla våra kommuners syn på vindkraften i länet.
Läs referatet på vår hemsida under fliken  
”OM LBR Kronoberg”  
 

HUSFRUNS EGNA ”SE PÅ FAN BRÖD” 
Residenset i Växjö har en mycket duktig husfru. 
Testa hennes goda bröd med ost nedan. 7 dl frukt-
musli, ½ dl linfrö, 1 dl hela hasselnötter, ½ dl 
pumpakärnor, 9 dl vetemjöl Special, 5 strukna tsk 
bikarbonat, 2 tsk salt. 
Rör alla torra ingredienser tillsätt sedan: 
1 l filmjölk, ½ dl rapsolja, 1 dl ljus brödsirap 
Blanda noga, häll upp i 2 avlånga formar in i ugn-
en 175 gr ca 1 timma, lägg sedan en plåt ovanpå 
och fortsätt grädda i 1 timma. 

Avnjut gärna med följande ost på: 
En ask Philadelfiaost eller annan naturell mjukost 
hälls i en skål. Ringla över Sweet Chili sås (efter 
egen smak) Snyggt och ljuvligt gott. 
 

DUNDERHONUNG 
ska intagas i förkylningstider. 1 tsk om dagen är 
bra för magen, hälsan och själen. 
Blanda följande i en fin burk: 
1 dl honung, 1 tsk gurkmeja, 1 tsk ingefära och ½ 
tsk svartpeppar 

             



 

INFOMÖTE OM BREDBAND 
I Tingsryds kommun har den ekonomiska föreningen Strongnet sett dagens ljus. Nyligen hade man ett 
informationsmöte i Yxnanäs angående fiberbredband. Här kommer lite korta fakta som kanske kan intressera 
flera som börjar fundera på att bilda en bredbandsförening. 
 

Varför fiber? Ulf Danielsson, Åby Data och fd Åby Byanät berättade följande 
- Mobilt bredband är begränsat. Ju fler användare - desto sämre kapacitet 
- Mäklare uppvärderar fastigheten 25-75 000:- beroende på läge 
- Internet, telefon, TV, larm, IP-telefoni 
- Telestationerna kan inte byggas ut mer 
- Åsksäkert, stormskyddat 
- Inga begränsningar i kapacitet. Kan uppgraderas utan att man behöver gräva nytt! 
- Bra sätt få folk att flytta in. Fritidshus kan bli permanenthus 
- Fyllda rör är lika med fyllda hus 
- Ingen fiberanslutning – kan bli svårsålda fastigheter framöver. Dyrare att ansluta sig om man inte 

kommer med från början 
- Bättre möjlighet att jobba hemifrån 
 

Jan Larsson, IT-chef i Tingsryds kommun rekommenderade 50-70 hushåll per ekonomisk förening för en 
solid ekonomi. Tingsryds kommun har 8 byanät på gång. 
 

Mats Bild från Wexnet 
- Jordens alla telefonsamtal kan samtidigt rymmas i en fiberkabel tunnare än en trädgårdsslang! 
- Telias kopparnät är under avveckling 
- Trådlöst bredband kräver fiberanslutna master. Ej realistiskt med långt mellan husen och få master 
- Trådlöst bredband ska ses som ett komplement 
- Regeringens mål är att 90% av befolkningen ska ha 100 MB 2020 
- Wexnet står för teknik, sedan väljer man leverantör av tele och data 
- Utföra dagsverken och röjning som medlem i byanätet 
- Dra fiberkabeln till tomtgräns- resten får man ombesörja själv.  
- Bor ointresserade i huset som inte har / ser nyttan i detta. Försök få dom att ansluta sig utan att 

utnyttja tjänsterna. Nya ägare kanske vill komma med. 
 

HUR GÅR MAN TILLVÄGA? 
- Bestäm ett geografiskt område efter att ta pratat med folk i närområdet 
- Bygg upp en organisation, styrelse. Vem gör vad, osv. 
- Bilda en ekonomisk förening 
- Finansiering. Egen insats och söka bidrag. För avsides belägna hus finns extra bidrag att söka 
- Avtal som t ex tillstånd att gräva 
- Beslut och genomförande! 
- Göra dagsverken som att röja och fylla igen diken mm 
- Från tomtgränsen gräver man själv 

 

Gå in på www.ssnf.org (Svenska stadsnätsföreningen) 
Bra broschyr ”Fiber till byn” angående hur man gör och vilka bidrag som finns att söka 
 

www.wexnet.se  www.almeboda.nu och www.strongnet.se har information. 
Ta kontakt med IT-samordnaren i din kommun. 
 

Slutligen: Hur samverkar vi? Vad gäller? Mer information behövs från kommunen, läns- 
styrelse och regionförbundet! 
Pia Granstedt Söderling, Älmeboda 
 
 

HANEBO FRAMTID ÄR ÅRETS UTVECKLINGSGRUPP I SVERIGE 
Motivering”Hanebo framtid ser möjligheter och ger självtillit åt bygden. Föreningen arbetar sedan många år 
tillsammans med kommunen och organisationer för att stärka och utveckla attraktionskraften i bygden.  
Här gäller devisen från ord till handling.”  www.haneboframtid.se   www.helasverige.se  
 
”Gå ofta hem till din vän, för en oanvänd stig växer snart igen.” Eddan www.ekoreklam.se


